Fra: Åge Wee [mailto:aage@wee.no]
Sendt: torsdag 1. oktober 2020 13:30
Til : Thorbjørnsen, Ole Bernt <Ole.Bernt.Thorbjornsen@haugesund.kommune.no>
Emne: VS: AWARE SMEDASUNDET Lørdag 30 Oktober.

Vi trenger støtte nå da vi merker næringslivet er nede for telling i år.
Har dere mulighet og støtte oss med ca kr 25000.
Da vi ikke ønsker og redusere på den effektive måten vi bruker når vi får 74 dykkere til å stille,

Lørdag 30.oktober vil igjen Slettaa Dykkerklubb, sammen med over 150
frivillige, rydde søppel fra Smedasundet. De siste 9 årene er det tatt opp over 80
tonn med søppel og, dessverre, er det fortsatt mye og ta.
Fra Smedasundet har vi hittil tatt opp over 80 tonn søppel som utgjør ca 600 m3. Totalt i
regionen har vi tatt opp over 150 tonn. Ved alle våre ryddeaksjoner har vi stort fokus på
sikkerhet og vi har aldri hatt en eneste skade på våre frivillig så lenge vi har holdt på og det er
en statistikk vi har til hensikt å beholde.
Ryddeaksjonene våre får også mye omtale og reportasjer i radio, aviser og sosiale media.
Under ryddeaksjonen samarbeider klubben tett med Karmsund havnevesen, Friluftsrådet vest,
Brannvesenet og Kystverket. Men de vi er særdeles opptatt av å samarbeide med er våre
sponsorer. Uten våre sponsorer hadde vi aldri klart dette. Våre resultater er helt avhengig av at
sponsorer kan stille med deltakere, utstyr, premier eller økonomisk støtte. Tidligere års
sponsorer forteller oss at dette er tiltak de ser stor samfunnsnytte i og ønsker å bidra.
2020 er for alle, på grunn av corona, et veldig spesielt år. Vi har derfor stor forståelse om dere
må takke nei for å bidra til årets aksjon. Men vi håper at dere allikevel ser mulighet til å bidra
til dette viktige miljøarbeidet.
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